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Um Feliz Natal.
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Próxima reunião  do  Conselho dos Aposentados  será realizada

no dia  11/01/2012, (4ª- feira), às 10 horas, na sede do Simerj
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Nos dias 29 e 30/11 e 01/12/

2011, foi realizada a eleição do

sindicato dos Metroviários do RJ

que definiu a nova diretoria

para o triênio 2012/2014.

A chapa 1 – Unidos para

conquistar - composta pelos

Metroviários Independentes,

CTB e CUT - foi a grande

vencedora do pleito com

65.85% dos votos válidos.

Os integrantes da Chapa 1

dedicaram a vitória a todos

aqueles que acreditaram num

sindicalismo de base,

independente e combativo

sem radicalismos que coloca

o trabalhador sempre em primeiro

lugar.

O grande desafio da nova diretoria  é

organizar a  base  para  fortaler todos

os trabalhadores metroviários.

Juntos somos mais fortes!

No dia 11 de outubro, foi realizada

Assembléia de Prestação de Contas

do Simerj, para os Exercícios de

2009 e 2010.

O Balanço Patrimonial de 2009 foi

explicado pelo Contador do Simerj,

que apresentou informações

destacando os itens relativos ao

Ativo circulante: O item c10

refere-se a repasse de valor para o

Conselho de Aposentados

pendente de documento de

comprovação de despesa. O item

c11 referente ao ajuste da diretoria

anterior, com previsão de auditoria,

ambos do Exercício de 2008.

No Exercício 2009, o item c15

refere-se à diferença encontrada
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entre o caixa financeiro e a

contabilidade da diretoria atual

para ajuste. O parecer do Conselho

Fiscal recomendou aprovação das

contas do Exercício de 2009 com

ressalvas e a realização de auditoria

independente.

A Assembléia acompanhou parecer

do Conselho Fiscal e acrescentou

que a a auditoria deverá ter início

a partir da última auditoria

realizada. A proposta colocada em

votação foi aprovada por ampla

maioria.

A seguir realizou-se a apresentação

das Notas Explicativas do

Exercício de 2010, por parte do

Contador, que informou como

destaque os seguintes itens relativos

ao Ativo circulante: O item c11

refere-se ao repasse ao Conselho de

Aposentados (citado no item c10 do

Exercício 2009), o item c12

referente ao ajuste da diretoria

anterior (citado no item c12 do

Exercício 2009) e item c14

referente ao ajuste da diretoria

atual (citado no item c14 no

Exercício 2009).

No Exercício de 2010 não houve

diferença entre o financeiro e a

contabilidade. O Conselho Fiscal

emitiu parecer favorável pela

aprovação das contas do Exercício

de 2010. A proposta foi apresentada

e aprovada pela Assembleia.
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Companheiros seu sindicato luta por você.  Filie-se!
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Atendo despacho da Juíza Vera Lú-
cia da 24ª VT para o pagamento do
tíquete 92. O Simerj encerrou suas
operações de pagamento no dia 12/
12/2011. Dos 3.308 que tinham di-
reito a aos valores, 2.464 receberam
os R$ 2.073,27, equivalente a 36%
do total da ação, cabendo ao sindi-
cato a devolução imediata dos va-

lores que restaram a 24ª Vara do Tra-
balho.
Entraremos com nova petição soli-
citando a liberação dos valores para
os habilitados e para aqueles que
perderam o calendário de pagamen-
to de 2011.
Para alguns companheiros, houve
uma demora maior que às 48 horas,

previstas para que os valores ca-
íssem na conta, devido a proble-
mas técnicos operacionais da Cai-
xa Econômica Federal, mas a ope-
ração no todo foi um sucesso.
Vamos manter a categoria informa-
da de todos os tramites do processo
do tíquete 92, através da nossa pági-
na na internet e dos informativos.

Os setores da  bilheteria, do pessoal

do ônibus e do recolhimento de

cartão  são muito sacrificados na

empresa.

O Simerj sempre esteve a disposição

desses setores para lutar e

encaminhar as suas reivindicações.

Agora, com a Diretora Myrna,

assumindo a Pasta da Mulher, além

dos diretores de base Horário e

Marcella esses setores se

fortalecem ainda mais em sua

representação sindical.

O Simerj continuará lutando em

defesa de toda categoria

metroviária. Acreditamos que

juntos somos mais fortes!
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O Simerj recebeu reclamações sobre

as falhas na marcação do forponto.

Empregados de vários setores já

perderam a cesta devido essas  falhas.

Uma forma que poderia  resolver o

problema seria a posssiblidade de

confirmar e consultar o registro da

marcação do ponto no sistema on

line, ou então, através de  impressão.

A Metrô Rio precisa encontrar

uma solução para o problema, pois

as contínuas falhas estão

prejudicando os empregados.

Enquanto isso,  sugerimos que a

empresa avalie de forma mais

detalhada os próximos casos de falha.

De modo que os empregados não

fiquem no prejuízo.



Linha Direta 12/fevereiro/2010Linha Direta 15/dezembro/2011 Linha Direta 12/fevereiro/2010Linha Direta 15/dezembro/2011

Os milhões gastos nas obras de

modernização da estação

Cinelandia NÃO foram sufici-

entes para resolver os problemas

crônicos do local . O “layout”

continua causando confusão  no

embarque e desembarque dos

usuários na zona fiscal, isso para

não falar nos dias de chuva.  Na

estação Cinelândia basta chover

um pouco para que as poças

d’água se acumulem nos degraus

das escadas e  acessos

potencializando grande risco de

queda.  Os usuários espervam

que pelo volume de  dinheiro que

foi gasto com as obras esses pro-

blemas fossem resolvidas.

Eita obra cara,
que não resolve, viu!

ESCADAS ALAGADAS

O Simerj continua  lutando pela ga-
rantia do pagamento do tíquete
para todos os empreagados afasta-
dos por acidentes de trabalho ou
auxílio doença, conforme prevê a
cláusula do Acordo Coletivo.
Alguns companheiros, de forma
errônea, estão tendo entedimento
de que o Simerj aceitou o  corte
dos tíquetes dos afastados, muito
pelo contrário, nossa posição é de
que esse corte é inadimissível, ain-
da  mais quando o empregado está
mais fragilizado.  Continuamos in-
transigente nessa luta.
A empresa precisa ser sensível a
necessidade mais básica do traba-
lhador, que é a alimentação.
Precisamos registrar o espírito de
solidariedade  dos emrpegados
do Metrô Rio, que de forma
expontânea, estão se quotizando
para ajudar quem teve o tíquete
cortado.
O  Simerj reintera que esse corte é
um ato desumando e injusto.
Nota 10 para os companheiros!
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No dia 11 de outubro, foi realizada

Assembléia de Prestação de Contas

do Simerj, para os Exercícios de

2009 e 2010.

O Balanço Patrimonial de 2009 foi

explicado pelo Contador do Simerj,

que apresentou informações

destacando os itens relativos ao

Ativo circulante: O item c10

refere-se a repasse de valor para o

Conselho de Aposentados

pendente de documento de

comprovação de despesa. O item

c11 referente ao ajuste da diretoria

anterior, com previsão de auditoria,

ambos do Exercício de 2008.

No Exercício 2009, o item c15

refere-se à diferença encontrada

entre o caixa financeiro e a

contabilidade da diretoria atual

para ajuste. O parecer do Conselho

Fiscal recomendou aprovação das

contas do Exercício de 2009 com

ressalvas e a realização de auditoria

independente.

A Assembléia acompanhou parecer

do Conselho Fiscal e acrescentou

que a a auditoria deverá ter início

a partir da última auditoria

realizada. A proposta colocada em

votação foi aprovada por ampla

maioria.

A seguir realizou-se a apresentação

das Notas Explicativas do

Exercício de 2010, por parte do

Contador, que informou como

destaque os seguintes itens relativos

ao Ativo circulante: O item c11

refere-se ao repasse ao Conselho de

Aposentados (citado no item c10 do

Exercício 2009), o item c12

referente ao ajuste da diretoria

anterior (citado no item c12 do

Exercício 2009) e item c14

referente ao ajuste da diretoria

atual (citado no item c14 no

Exercício 2009).

No Exercício de 2010 não houve

diferença entre o financeiro e a

contabilidade. O Conselho Fiscal

emitiu parecer favorável pela

aprovação das contas do Exercício

de 2010. A proposta foi apresentada

e aprovada pela Assembleia.

Foi realizada no dia 06/11, terça-

feira reunião do Simerj com a
Gerência de Atendimento. Na

pauta constaram as principais

reivindicações dos empregados de

estação.

Questionamos sobre as últimas

demissões e a preocupação dos

empregados pela manutenção de

seus postos de trabalho. Foi

informado pela gerencia que não

haveria mais demissões nos setor.

Relatamos a nossa preocupação

com a estrutura do CSM,

principalmente quanto às escalas

de serviço e a observação da
aplicação do ranking para todos os

empregados. Segundo a empresa, a

partir da próxima escala e de forma

gradual será obedecido os critérios

de ranking para todos do CSM.

Aler tamos para a forma

inadequada de conduta de algumas

chefias nas atuações com seus

subordinados, inclusive na questão

interpessoal. A gerência informou

que tem ciência dos fatos e que

tratará o assunto.

Questionamos sobre o desfecho da

última reunião com pessoal de
bilheteria, nos foi informado que a

reunião foi proveitosa e que as

questões dos bilheteiros estão

sendo encaminhadas.

Quanto às outras  reivindicações,

tanto da bilheteria como da

segurança, a gerencia ficou de

tratá-las retornando com a

resposta.

O Simerj está aguardando esse

contato para informar aos

companheiros  metroviários.
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No Acordo Coletivo deste ano o
Sindicato visando corrigir falhas
existentes na estrutura da PLR, in-
sistiu junto a empresa que a nego-
ciação da PLR 2112, inicia-se ain-
da este ano.
O acordo foi feito constando na
Cláusula do 4º do ACT 2011/2012,
que as reuniões aconteceriam a
partir de outubro, periodicamente
de quinze em quinze dias, visando
principalmente à discussão e pos-
sível aprovação das metas para ja-
neiro de 2012. Desta forma, corri-

gindo um dos graves problemas do
formato da PLR atual.
Já chegamos a dezembro e a em-
presa não apresentou as metas a
serem discutidas, provando mais
uma vez que a PLR não é tratada
com a seriedade que ela merece.
O SIMERJ teve que oficializar a
empresa informando as implica-
ções dessa  atitude em relação ao
Acordo Coletivo vigente e o cum-
primento da Lei 10.101,  que dis-
põe sobre a Participação nos Lu-
cros ou Resultados das empresas.

O Metrô Rio contactou o Simerj
e agendou reunião para o dia
21/12/2011. Esperamos que fi-
nalmente sejam apresentadas as
metas para o ano de 2012.
Siceramente, queremos acredi-
tar  que a nova gestão da em-
presa passe a olhar o assunto
PLR com a seriedade que ele
merece e que  faça uma distri-
buição mais justa dos valores
provisionados para o pagamen-
to da mesma.
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A Comissão de Defesa dos Direitos

da Mulher da ALERJ em reunião

realizada no dia 07 de dezembro de

2011, definiu os nomes das dez

mulheres que serão homenageadas

com o Diploma Mulher-Cidadã

Leolinda de Figueiredo Daltro.

Entre as indicações que chegaram

dos diversos movimentos e

entidades, frente ao histórico de

vida e de luta de todas em defesa

da mulher, destacamos a

Companheira Metroviária  Kássia
Peixoto de Carvalho - Psicóloga.

CIAM Márcia Lyra - SUDIM -

SEASDH/RJ. A categoria

Metroviária está orgulhosa pela

indicação da Companheira.

Desejamos força e energia na luta

em favor da mulher.

Parabéns, Kássia.
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Nos dias 10 e 11 de dezembro, foi

realizado no RJ na dede do Simerj ,

o 1º  Seminário da Federação

Nacional dos Metroviários triênio

2012/2014. Metroviários de todo

Brasil participaram do Seminário que

definiu o plano de lutas e as metas a

serem cumpridas durante a gestão.

A principal delas o Projeto de Lei

115/07, que regulamenta a atividade

profissional de metroviários e

ferroviários no País e atualmente se

encontra parado na Comissão de

Constituição e Justiça (CCJ). Pelo Rio

de Janeiro os diretores que hoje

representam a Federação são: Vice-

Presidente Regional - Ariston ; 1º

Tesoureiro – Ronaldo; Política

Sindical e Organização – Edgard

Coelho; Política de Aposentadoria –

Sebastião;  Meio Ambiente –

Antonio Luis;  Assuntos da Situação

da Mulher - Inez; Diretoria Efetiva -

Elias; Conselho Fiscal- Joaz Paim,

Martha Helena e Valéria. Todos

foram eleitos no 4º Congresso da

Federação realizado em São Paulo.


